
                                                                                         
                                       

          

          Dr. M. Patarák, Dr. J. Dragašek, Dr. B. Bodnár, Dr. M. Grohol, Dr. V. Valkučáková, 
Dr. E. Katrlíková, Dr. M. Vančo, Dr. I. Riečanský, Dr. M. Somora, Dr. B. Vašečková, Dr. M. 
Virčík, Dr. V. Režnáková 

Program:  

1. Na XV. Slovenskom psychiatrickom zjazde, 23. – 25. jún 2022, Radisson BLU Carlton 
Hotel, Bratislava, organizačný výbor podujatia udelil nasledujúce ocenenia: 

1. za najlepší e-poster: Jozefiaková B., Kaščáková N., Hašto J.: Úzkosť spojená s COVID-19 
a jej súvislosti s psychopatológiou 

2. za najlepšiu prednášku: Šviderský M., Breznoščáková: Peer konzultant ako člen 
multidisciplinárneho tímu. 

Súčasťou obidvoch ocenení je udelenie VIP vstupenky na XVI. Slovenský psychiatrický 
zjazd pre prvého autora + prvým autorom boli zaslané diplomy organizačným výborom 
zjazdu, ktorý zabezpečoval hodnotenie.  

3. za najlepšie sympózium Sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti – Sekcii 
biologickej psychiatrie zašle Výbor SPsS 1000 Eur na podporu jej fungovania 

2. Výbor SPsS stanovil Dr. Riečanského za overovateľa Volebnej zápisnice pre SLS. 
3. V rámci zahraničnej spolupráce bude SPsS vo WPA zastupovať Prezident SPsS Dr. Patarák, 

doterajší delegáti pre EPA Dr. Valkučáková a pre UEMS Dr. Dragašek zostávajú bez 
zmeny. Zástupcovia pre jednotlivé spoločnosti budú komunikovať mailom nové zloženie 
Výboru a DR (WPA – prof. Afzal Javed, EPA – prof. Peter Falkai).  

4. Výbor SPsS stanovil ako administrátora webstránky SPsS Dr. Vanča. Členovia Výboru a DR 
boli vyzvaní k poskytnutiu, resp. aktualizácii, tzv. medailónikov na webovej stránke 
psychiatry.sk v anglickom a slovenskom jazyku za účelom zabezpečenia aktuálnych 
informácii o jednotlivých členov Výboru a DR. Termín dodania bol stanovený do 
15.7.2022. 

5. Výbor SPsS poveril Dr. Valkučákovú k prevzatiu pracovnej agendy, vrátane propagačných 
materiálov a archívu, od sekretárky SPsS D. Lasičkovej – bude zrealizované v týždni od 
4.7.2022. Zároveň bola diskutovaná otázka ďalšieho zabezpečenia administratívnej sily 
pre SPsS.  

6. Dr. Patarák referoval o tom, že doc. MUDr. Ľ. Izáková, PhD. naďalej pokračuje v aktívnej 
práci v OPS, ktoré doteraz viedla (ŠDTP, ochranné liečby, suicidálny pacient, starostlivosť 
pre transrodové osoby, ... ). 

7. Termíny ďalšieho zasadnutia Výboru a DR SPsS boli stanovené na základe návrhu Dr. 
Dragašeka na nasledovné dátumy: 21.9.2022, 12.10.2022, 9.11.2022 a 14.12.2022. 
Predbežne plánované telekonferenčnou formou,  v závislosti od epidemiologickej 
situácie, so začiatkom od 13:30 hod. Výbor SPsS sa zároveň dohodol o možnosti zvolania 
stretnutia aj v letných mesiacoch v prípade potreby. 



8. Na žiadosť Dr. Bodnára riešená otázka Kategorizácie ústavnej starostlivosti vzhľadom na 
aktuálne pripomienkové konanie súvisiacej vyhlášky MZ SR – členovia Výboru a DR SPsS 
sa dohodli na bližšom preštudovaní dokumentu, prípadné návrhy pripomienok budú 
následne komunikované. 

9. Diskutovaná nevyhnutnosť časového vyhlásenia volieb do Výborov nasledovných sekcií 
SpSS – 1. Sexuologická sekcia – zobrané na vedomie predsedom sekcie Dr. Vašečkovou, 
2. Sekcia drogových závislostí – zobrané na vedomie predsedom sekcie Dr. Groholom. 3. 
Psychoterapeutická sekcia, 4. Súdno-psychiatrická sekcia a 5. Psychofarmakologická 
sekcia budú oslovené mailom – zabezpečí Dr. Valkučáková.  

10. Výbor SPsS sa zhodol na oslovení hlavného odborníka MZ pre psychiatriu doc. MUDr. Ľ. 
Izákovej, PhD.  v súvislosti s účasťou na ďalšom zasadnutí Výboru a DR SPsS (opierajúc sa 
o stanovy SLS, kedy hlavný odborník môže byť členom výboru s poradným hlasom) za 
účelom budovania odbornej spolupráce a kontinuity v reformných krokoch 
v starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. 

11. V rámci zlepšenia kooperácie rozoberané možnosti bližšej komunikácie a spolupráce 
s jednotlivými Sekciami SPsS. Výbor SPsS ponúkne možnosť spoločných stretnutí Výborov 
jednotlivých sekcií s Prezidentom, Vice-prezidentom a Vedeckým sekretárom SPsS na 
zasadnutiach Výboru jednotlivých sekcií, eventuálne v prípade záujmu Výboru danej 
sekcie umožní účasť na Zasadnutí Výboru a DR SPsS po predchádzajúcom dohovore. 
Odovzdanie uvedenej informácie Sekciám SPsS zabezpečí Dr. Riečanský prostredníctvom 
mailovej komunikácie. 

12. Dr. Vašečková, ako predseda DR, bola poverená vyžiadaním výsledkov hospodárenia SPsS 
SLS. 

13. Dr. Patarák referoval svoje odstúpenie z pozície predsedu Etickej komisie SPsS pre kolíziu 
s funkciou Prezidenta SPsS. Oslovil jednotlivých členov Etickej komisie s otázkou súhlasu s 
ďalším pokračovaním členstva v Etickej komisii SPsS v aktuálnom volebnom období. 
Výbor SPsS sa vzhľadom na potrebu nezávislosti Etickej komisie konsenzuálne zhodol na 
tom, že členovia Etickej komisie nemôžu byť zároveň členmi Výboru SPsS. 

14. Dr. Patarák plánuje kontaktovať Dr. P. Nawku ohľadom návrhu vytvorenia projektu 
reformnej iniciatívy medzinárodnej siete zástupcov psychiatrie – úvodná požiadavka 
formulovaná Dr. Nawkom s adresovaním doc. MUDr. Ľ. Izákovej, PhD.  

Zapísali: Dr. Valkučáková, Dr. Patarák 

Overili: Dr. Vašečková, Dr. Dragašek 

 
 
 
 
 


